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Sammanfattning Elektronisk dokumentation och kommunikation i den svenska 

hälso- och sjukvården är snart genomförbar genom införandet av 
den nya patientdatajournallagen som beräknas tas i bruk år 2008. 
Visionen är ”en patient – en journal” och förändringen ska 
innebära att tvärprofessionella journaler upprättas. Målet är att 
denna ska ge patienten en ökad tillgång till sin journal.  
   Syftet med studien var att belysa elektronisk kommunikation och 
dokumentation som ett arbetsredskap i omvårdnaden genom ett 
patient- och sjuksköterskeperspektiv. Studien genomfördes som en 
litteraturstudie.  
   Studien visar att införandet av elektronisk dokumentation och 
kommunikation påverkar tillgänglighet av journalanteckningar, 
delaktighet i vården och disponering av tid vid vårdtillfället för 
såväl patienter som sjuksköterskor. De tekniska lösningarna finns 
redan men flera perspektiv måste bearbetas innan de elektroniska 
systemen för dokumentation och kommunikation inom hälso- och 
sjukvård kan användas fullt ut. 
   Då omfattande förändringar sker inom området på kort tid är det 
viktigt att aktuell forskning blir en evidensbas i vårdverksamheten 
samt att sjuksköterskor får en adekvat utbildning i elektroniska 
dokumentations- och kommunikationsredskap. 
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health care is nearly viable through the introduction of the new 
patient record law that is calculated to be taken in use during 2008. 
“One patient – one record” is the vision and the change will also 
mean that crossway professional records will be established. The 
intention is to give the patient an increased access to her own 
record. 
   The aim of the study was to elucidate electronic communication 
and documentation as an instrument through the perspective of 
both patient and nurse. The study was carried out as an overview. 
   The study shows that the introduction of electronic 
documentation and communication will influence the accessibility 
of patient records, the involvement and use of time at every 
episode of care, for both patients and nurses. The technical 
solutions are already available, but more perspectives have to be 
worked on before the electronical systems for documentations and 
communications in health care can be used completely. 
   As big changes will happen in the area in a short time, is it 
important that current research becomes an evidence base in the 
care activity and that nurses get an adequate education in 
electronic documentation and communication instruments. 
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Inledning 
 
I det svenska samhället ska alla individer ha rätt att känna delaktighet och inflytande i 
samhället, vilket är av stor betydelse för den egna hälsan. På arbetsplatserna är målet ett 
välfungerande klimat med goda villkor för att minska den arbetsrelaterade ohälsan 
(Folkhälsoinstitutet, 2003). Världshälsoorganisationen [WHO] (2006) fastställer även att 
klimatet på arbetsplatsen ska vara sådant att negativ stress undviks.  
     För vårdgivare i hälso- och sjukvården kan tekniska redskap medverka till ett mer effektivt 
arbetsklimat. Dock kan brister i sådana system ge upphov till stress som i sin tur kan leda till 
muskelvärk och utbrändhet (Sandblad, 2004). Enligt Socialstyrelsen (A, 2007) kan även 
bristande system innebära risker för felbehandlingar och därmed en risk för patienten. 
 
Olika datasystem för dokumentation har funnits i cirka 40 år inom svensk hälso- och sjukvård 
enligt Ulla Gerdin, terminologisamordnare på Socialstyrelsen (personlig kontakt, 2007-03-
28). Med tiden har problem identifierats då de många olika datasystemen inte har kunnat 
kommunicera med varandra, vilket kan genomföras med dagens teknik och med samordnade 
krafter ifrån alla aktörer inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen B, 2007). 
     Socialdepartementet, Sveriges kommuner och landsting [SKL], Socialstyrelsen, 
Läkemedelsverket, Apoteket AB och Carelink (2006) arbetar med en nationell IT-strategi, 
vilken har målet att stärka patienternas möjlighet till att få tillgång till sin patientjournal samt 
öka delaktigheten och förbättra patientsäkerhet i vården. Den nationella IT-strategin har även 
målet att bidra till att vårdgivare kan bedriva vårdarbetet mer tidseffektivt 
(Socialdepartementet, SKL & Socialstyrelsen, 2007).  
      
Sverige ligger långt framme internationellt då Sveriges befolkning har 86 % möjlighet att 
träffa en vårdgivare med elektroniska dokumentations- och kommunikationsredskap. I 
jämförelse med Europa som har motsvarande 51 % (Jerlvall & Pehrsson, 2007).  
     Ett stort internationellt samarbete kring elektroniska samordnade patientjournaler, eHealth, 
bedrivs för att öka patienternas delaktighet och tillgänglighet i hälso- och sjukvården. 
Ytterligare initiativ har tagits av bland andra WHO och Europeiska Unionen med flera för att 
driva på projektet (Socialdepartementet, et al., 2007).   
 
Införandet av tvärprofessionella elektroniska patientjournaler kommer enligt Socialstyrelsen 
(A, 2007) att innebära stora kostnader men förhoppningsvis blir vinsterna större. Det öppnas 
en värld av möjligheter i och med införandet av elektroniska omvårdnadsjournaler det vill 
säga möjlighet att följa upp patienter mellan vårdavdelningar och olika vårdinstanser. Det 
skulle kunna ge en mer samlad bild av patientens omvårdnadsbehov och på så vis ge patienten 
bästa möjliga omvårdnad. Men möjlighet finns att detta kan komma att göra intrång på 
patienters integritet och ge upphov till en rad olika etiska dilemman för sjuksköterskor och 
patienter. Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2006) menar att en elektronisk patientjournal 
skulle leda till att patienternas egna delaktighet stärks genom att tillgänglighet och säkerheten 
ökar. 
     Enligt International Council of Nurses [ICN] etiska koder (SSF, 2000) bör sjuksköterskor 
utarbeta ny och bättre standard för ökad vårdkvalitet samt vidareutveckla olika strukturer 
vilken kan ge stöd till etiska värderingar. Detta följer även SSF:s synpunkter när det gäller 
den nationella IT-strategin som behövs för att öka patienternas säkerhet och delaktighet 
(Forslund, 2005).  
     Genom att införa en tvärprofessionell elektronisk patientjournal för hälso- och sjukvården, 
som är en stor organisation som kommer i kontakt med en stor del av Sveriges befolkning, är 
vikten av ”en patient – en journal” av stor betydelse för ökad patientsäkerhet. Det är även 
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tänkt att patientjournalen skall vara lättillgänglig för patienterna (Socialdepartementet, SKL, 
Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB & Carelink, 2006). 
     Den ökade möjligheten att kommunicera med hälso- och sjukvården via e-mail/webb ger 
en ökad service till patienter, som då slipper passa telefontider och sitta i telefonkö utan kan 
istället uppta en kontakt när så önskas (Jerlvall & Pehrsson 2006). Sveriges landsting har 
enats om en handlingsplan när det gäller säker kommunikation och överföring av 
sekretesskyddad information mellan landsting alternativt landsting till kommun/privatvården. 
Handlingsplanen är en förutsättning för att kommunikation mellan patient och vårdgivare via 
e-mail/webb ska komma till stånd och för att patienten ska få tillgång till sin patientjournal via 
webben. Handlingsplanen ska införas under en treårsperiod och beräknas vara klar år 2009 
(Socialdepartementet, et al 2007).   
 

Bakgrund 

Dokumentationshistorik 
 
Traditionen att skriftligt dokumentera sitt arbete har antagligen pågått lika länge som det 
funnits människor som har utfört omvårdnad. Det fanns krav redan på medeltiden att munkar 
och nunnor som utförde omvårdnaden skulle vara läs- och skrivkunniga. Motiven till 
dokumentationen har dock ändrats med tiden. Florence Nightingale (1820-1910), som ses som 
skaparen av modern sjukvård, såg nödvändigheten i att sjuksköterskan noggrant observerade 
sina patienter. Dessa observationer skulle sedan skrivas ned för att ”vid frånvaro eller 
sjukdom kan på så sätt överföras till andra och allt kan ha sin vanliga gång. Ingen är 
oersättlig.” Nightingale beskrev vidare nödvändigheten av att rapportera exakt. Rapporten 
skulle primärt vara en grund för att garantera en medicinskt försvarbar behandling – läkaren 
var beroende av en exakt beskrivning från sjuksköterskan om patientens tillstånd.  
     Den självständiga vetenskapliga disciplinen inom omvårdnaden höll vid denna tidsepok på 
att få konsekvenser för vad sjuksköterskan skulle dokumentera, på vilket sätt och med vilket 
syfte. Mer och mer uppfattades det att dokumentationen behövdes för att säkra en 
tillfredsställande omvårdnadsmässig behandling. I Sverige infördes 1986 en lag som ålägger 
den som är legitimerad att föra journal och 1993 utfärdade Socialstyrelsen allmänna råd som 
ytterligare betonar denna skyldighet och dess tillvägagångssätt (Dahl, Heggdal & Standal, 
2006). 
 
I början av 1990-talet gick en stor del av sjuksköterskans arbetstid, i vissa fall upp till 50 %, 
enligt Statens offentliga utredning [SOU] 1991:18 åt till administrativt arbete vilket till stor 
del innefattar dokumentation. Ett stort problem är också att fysiska patientjournaler och andra 
patientdokument inte kommer fram i tid vid ett påbörjat vårdtillfälle. Vissa sjukhus hade 
enligt SOU 1991:18 upp till 30 anställda som letar efter försvunna patientjournaler.     
 

Lagar och förordningar 
 
I samband med utvecklingen av datatekniken inom hälso- och sjukvården finns det behov av 
en ny lag för att öka skyddet för patienten. Den nya lagen Patientdatalagen (SOU 2006:18) 
ligger som steg två av sju i betänkandet i lagstiftningskedjan. Betänkandet skall vara klart för 
nästa instans i juni 2007 och lagen beräknas tas i bruk 1 juli 2008. Patientdatalagen påtalar 
behovet av en sammanhållen journalföring av personuppgifter för hälso- och sjukvården. I 
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och med det ska skyddet för patientens säkerhet och dennes integritet stärkas när elektronisk 
information skickas mellan olika vårdgivare. I utredningen bedöms även att en 
effektivitetsvinst kommer att göras med elektronisk journalföring. Den tilltänkta lagen ska 
reglera tillgången av patientens uppgifter och användningen av dessa.  
     Socialdepartementet, et al. (2007) menar att patientdatalagen har intentionen att ge 
patienterna möjligheten att själva bestämma informationsflödet i den elektroniska 
patientjournalen samt att patienten ska få tillgång till sin journal via webben.  
     Genom att göra patienten delaktig i sin omvårdnadsdokumentation underlättar det för 
patienten att själv ta ställning till vilken information som skall vara tillgänglig och vilken 
åtkomst som skall gälla för uppgifterna (Forslund, 2005). 
 
Möjligheten till patientens autonomi ökar med rätten till den egna journalen vilket gör 
patienten mer delaktig i själva dokumentationen (Forslund, 2005). Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763, 2 a §) uppger att god kvalité ska hållas av vården och att den skall vara 
lättillgänglig, den skall även se till att patientens trygghetsbehov tillgodoses. Vidare skall 
vården bygga på integritet, respekt och självbestämmande för patienten. Vården skall vara 
individuell och ska utföras i samråd med patienten. 
 
 Sekretesslagen (SFS 1980:100, 7 kap 1 §) påtalar att inga uppgifter med sekretess får 
överlämnas till vare sig myndighet eller enskild utomstående person. Sekretesslagens främste 
uppgift är att skydda den enskilda patienten och dennes uppgifter som kan orsaka skada eller 
ge men för patient och dennes anhörig. Personuppgiftslagen [PUL] (1998:204, 18 §) ska 
skydda personers integritet mot det fria flödet av personuppgifter.  
     Den elektroniska journalen ska vara tvärprofessionell med ett enhetligt språk, så att 
förståelsen mellan patient och hälso- och sjukvården underlättas (Forslund, 2005).  
Patientjournallagen (SFS 1985:562, 9 §) säger att legitimerad personal är skyldig att föra 
individuella journalanteckningar för varje enskild patient. Lagen talar även om hur journalen 
ska vara utformad samt vilka uppgifter som skall finnas med för att upprätthålla en god och 
säker vård.  
 
För att patientdatalagen ska kunna införas måste, bland annat, en översyn av ovanstående 
lagar utföras och eventuellt kompletteras. Dessa lagar är direkt sammankopplade med 
informationshanteringen inom hälso- och sjukvården (Socialdepartementet, et al 2007). 
    

Elektroniska patientjournaler år 2007 
 
Dagens patienter är mer vårdkrävande än tidigare. Den ständigt nya tekniken som växer fram 
inom hälso- och sjukvården har bidragit till kortare vårdtider och ställer större krav på 
informationstillgång och kunnande från sjuksköterskor (Björvell, 2001). I dagens samhälle är 
sjuksköterskan väl medveten om patientens kunskap kring sina symtom och att de ofta söker 
information på webben innan de tar kontakt med vården (Hauffman, 2007). 
 
Socialstyrelsen (2005) menar att informationsutbyte med IT-stöd är en förutsättning för att 
klara de krav och utmaningar som kommer att ställas på svensk vård och omsorg både i 
dagsläget och i framtiden.  
     Enligt Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ska IT-systemen inom hälso- och sjukvården 
ha samma krav på sig som all annan medicinteknisk utrustning, vilket generellt inte uppfylls i 
dagsläget. De båda myndigheterna motiverar kraven med att datorerna tidigare användes 
enbart till enklare journalhanteringar till skillnad mot dagens användande där vårdgivare 

3 



    

skickar viktig information, som bland annat EKG och röntgenbilder. De båda myndigheternas 
granskning av olika mjukvarusystem som används i hälso- och sjukvården fann, oberoende av 
varandra, att IT-systemen i vården användes för avancerade uppgifter såsom medicinsk 
behandling, diagnostisering och patientövervakning (Läkemedelsverket, 2007; Socialstyrelsen 
A, 2007). I e-mailkontakt med Manòlis Nymark, jurist på Socialstyrelsen (2007-03-14), 
påtalar Nymark behovet av ett ökat samarbete mellan Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. 
Nymark menar att detta kan underlätta arbetet med fastställandet av regler och krav på IT-
systemen i vården då erfarenheten inom respektive myndighets ordinära tillsynsverksamhet 
redan finns. 
 
En nationell IT-strategi där alla elektroniska patientjournaler är uppbyggda runt samma 
mjukvarusystem hade kunnat undvika den otydliga ansvarsfördelningen som Socialstyrelsen 
(A, 2007) och Läkemedelsverket (2007) har identifierat, där många aktörer är med och delar 
på ansvaret för datajournalsystemen. Med ett genomarbetat och nationellt system skulle dessa 
problem kunna undvikas (Socialdepartement, et al, 2006; Cambio, 2006).  
     Cambio healthcare systems (2007) levererar idag det elektroniska journalsystemet Cambio 
Cosmic till 7 av Sveriges 21 landsting. Övriga stora leverantörer av mjukvara är VAS 
(Vårdadministrativt system) och Systeam (Jerlvall & Pehrsson, 2007).  
 
Tvärprofessionella elektroniska patientjournaler möjliggör att olika vårdgivare såsom läkare, 
sjuksköterskor, sjukgymnaster, terapeuter m.m. kan skriva i en och samma patientjournal 
(Björvell, 2001). 
 

Syfte 
 
Syftet med studien var att belysa elektronisk dokumentation och kommunikation som redskap 
i omvårdnaden genom ett sjuksköterske- och patientperspektiv.  
 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 

Datainsamling 
 
Artikelsökningar genomfördes i CINAHL, PubMed och The cochrane library. Sökningar 
genomfördes även i SweMed+ samt Academic search elite utan resultat för uppsatsen syfte.  
  
Sökningar gjordes både med fritextord och med major subject. Samtliga sökord var MeSH- 
termer samt Thesaurus. Inklusionskriterierna som användes i CINAHL var: ”publication year 
2000 – 2007”, ”research article”, ”peer reviewed” och språk ”english”. Inklusionskriterier i 
PubMed var ”last 5 years”. En del artiklar söktes manuellt via databaser, tidskrifter etc. och då 
söktes artiklar på både svenska och engelska. 
     Samtliga artiklar i urval 1 granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 
för kvalitativa och kvantitativa studier som modifierats för att passa denna litteraturstudie 
(bilaga 1). De artiklar som hade god kvalitet eller svarade bra mot uppsatsens syfte valdes ut i 
urval 2. Särskilt ingående granskades de artiklar som hämtats från PubMed då denna databas 
ej ger möjlighet att välja vetenskaplighet som inklusionskriterie.   
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     Sökning genomfördes med olika sökordskombinationer tills det upplevdes att tillräckligt 
underlag fanns för att uppnå syftet samt tills inga nya artiklar framkom.   
 
Tabell 1 Sökhistoria 

Databas Datum Sökord 
Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstract 

Urval 
1 

Urval 2 
Valda 
artiklar

PubMed 20070121 Ethics and Nursing records  76 76 2 1
CINAHL 20070203 Nursing records and Computerized  25 25 8 3
CINAHL 20070203 Nursing records and Computerized and Attitude 4 4 4 4
CINAHL 20070207 Computerized patient record and Nurse attitudes 10 10 7 2
The 
cochrane 
library 20070308 Attitudes to computer and patient and records 11 11 5 3
The 
cochrane 
library 20070308 

Patient attitudes and computerized patient 
records 4 4 1 1

CINAHL 
20070310 

computerized patient records and patients 
attitudes 5 5 4 3

Manuell 
sökning     4  4 4 4
 
 
Abstrakten lästes igenom av samtliga författare och efter diskussion i grupp valdes de 
relevanta artiklar ut som ansågs motsvara arbetets syfte, totalt 21 st. Artiklar som fanns att 
tillgå som fulltext via databaserna skrevs ut, resterande kopierades ur originaltidskrifter samt 
beställdes via Högskolebiblioteket, Halmstad.  

Databearbetning 
 
De utvalda artiklarna lästes igenom ett flertal gånger och översattes till svenska då behov 
fanns. Artiklarna analyserades systematiskt utifrån syftet varpå varje artikel diskuterades i 
uppsatsgruppen och ytterligare systematisk analys genomfördes. Artiklarna cirkulerade i 
grupper om tre i uppsatsgruppen så att tre olika artiklar analyserades samtidigt. Artiklarna 
presenteras vidare i bilaga till uppsatsen (bilaga 2). 
     Substansen i artiklarnas resultat bröts ned och med utgångspunkt i denna uppsats syfte 
identifierades följande kategorier: delaktighet, tidsdisponering och tillgänglighet.  
     Delaktighet identifieras som ett klimat i omvårdnadssituationen där patienten har 
medinflytande i sin vård dvs. känner sig delaktig och tidsdisponering som den tid som finns 
att tillgå i omvårdnadssituationen. Tillgänglighet definieras som patientens och 
sjuksköterskans möjlighet att ta del av alla delar i omvårdnadssituationen.  
     Som ett övergripande tema i kategorierna fanns patient- och sjuksköterskeperspektivet och 
resultaten grupperades utifrån dessa två perspektiv som subteman. Likheter och skillnader 
grupperades med utgångspunkt i de givna kategorierna. Resultatet presenteras utefter dessa 
kategorier. 
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Resultat 

Delaktighet - Patientperspektiv  
 
Deltagande patienter i Arnold, Heddle, Lane, Sek, Almonte & Walker (2005) och Hassols, et 
al. (2004) studier om elektroniska omvårdnadsjournaler uppgav sig känna en ökad delaktighet 
genom att de fått ökad tillgång till sina patientjournaler via webb. Patienterna och vårdgivare i 
Hassols, et al. (2004) studie upplevde det som en tillgång att kunna följa laboratoriesvar via 
webben och på så vis ökade både delaktighet i behandlingen samt kunskapen om sjukdomens 
förlopp. 
     Willison, Keshavjee, Nair, Goldsmith och Holbrooks (2003) studie visade att patienter som 
vet vad som är skrivet i deras journaler oftare såg positivt på att medverka i forskningsstudier 
där deras journaler används.  
 
Sitting, King & Haslehurst (2000) utförde en studie som undersökt e-mail/webb-
kommunikation mellan patient och vårdgivare. Studien visade att de som höll kontakt med e-
mail/webb fick en ökad känsla av delaktighet i sin behandling och vård. De patienter som 
berördes av elektronisk omvårdnadsjournal och fick möjlighet att kommunicera med sin 
vårdgivare via e-mail/webb uppgav sig få en bättre kontakt med sin vårdgivare (Hassol, et al., 
2004; Moyer, Stern, Dobias, Cox & Katz, 2002). Möjligheten att kunna kontakta sin 
vårdgivare via e-mail/webb upplevdes som positivt av patienterna i Moyers, et al. (2002) och 
Sittings, et al. (2000) studier.  
 

Delaktighet – Sjuksköterskeperspektiv  
 
Smith K., Smith V., Krugman & Omans (2005) studie kring sjuksköterskors upplevelser av 
elektronisk omvårdnadsjournal visade att sjuksköterskorna var mer noga med vad och hur 
journalanteckningar fördes, när medvetenhet fanns om patienternas ökade vilja att vara 
delaktiga i vad som skrivs om dem i patientjournalerna. 
 
Hassol, et al. (2004) och Morin, et al. (2005) utförde studier om hur patienten ställde sig till 
att någon annan än ordinarie vårdgivare fick tillträde till deras journaler. Detta uppfattades 
som positivt av patienterna så länge det ledde till att patienten själv kom till fördel, till 
exempel att få snabba svar på sina frågor eller få ta del av provsvar via e-mail/webb. De 
studier som Hassol, et al. (2004) och Morin, et al. (2005) utförde påvisade att genom ökad 
tillgång till kontakt med sin egen eller annan vårdgivare så ökade patientens 
delaktighetskänsla.  
 
Genom att kunna ge patienten möjlighet till att ta del av sin elektroniska journal, underlättades 
arbetet för sjuksköterskan med att få patienten delaktig i vårdprocessen. Genom att 
sjuksköterskan tillhandahöll information till patienten, gav sjuksköterskan patienten redskap 
till empowerment och på så vis ökades delaktigheten (Hassol, et al., 2004; Moyer, et al., 2002; 
Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2005).  
     Dillon, Blackenship & Crews (2005) visade att det är sjuksköterskans ansvar att se till att 
klimatet är tillåtande för att patienten ska bli delaktig.  
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Tidsdisponering – Patientperspektiv  
 
Enligt Morins, et al. (2005) studie medförde användandet av elektroniska 
omvårdnadsjournaler att patienterna upplevde att vårdgivaren blev mer professionell samt att 
informationen om hälsotillståndet blev mer lättillgänglig än då pappersjournaler användes. 
     Användandet av elektroniska omvårdnadsjournaler bidrog till att dokumentationstiden blev 
kortare (Fraenkel, Cowie, & Daley, 2003; Thompson, Coates, McConnell & Moles, 2002). 
Användningen av portabel elektronisk omvårdnadsjournal som användes vid patientsängen 
var tidsbesparande, då sjuksköterskan dokumenterade aktuella omvårdnadsåtgärder i samband 
med direktkontakt med patienten (Moody, Slocumb, Berg & Jackson, 2004). Den vunna tiden 
lades på ökad patientkontakt (Smith, et al., 2005). 
     Patienter som journalförde via handdator i hemmet upplevde användningen som 
tidsbesparande. Patienterna behövde bara ett fåtal minuter för att få i väg viktig information 
till berörd vårdgivare. Tidigare fick patienterna besöka vårdgivaren eller använda sig av 
vanlig postgång för att nå fram med informationen (Arnold, et al., 2005). 
 
Över lag fann patienterna att e-mail/webb var ett tidsbesparande sätt att kontakta sjukvården 
för de frågor som inte krävde ett snabbt svar av vårdgivarna. Kontakt via e-mail/webb var 
även tidsbesparande för vårdgivare (Hassol, et al., 2004; Moyer, et al., 2002). Vid e-
mail/webbkontakt med vårdgivarna tyckte majoriteten av patienterna att 1-2 dygn var en 
rimlig tidsram innan svar erhölls (Sitting, et al., 2000). Några patienter fann det oroande att 
behöva invänta svar via e-mail/webb, vilket ledde till att de hellre föredrog telefonkontakt 
med vårdgivaren (Moyer, et al., 2002). 
 

Tidsdisponering – Sjuksköterskeperspektiv  
 
Införandet av elektronisk omvårdnadsjournal som användes vid patientsängen hade 
funktionen att påminna sjuksköterskan om införande av specifik patientdata. Datainsamlandet 
vid patientsängen skedde i direktkontakt och realtid vilket innebar tidsbesparing (Moody, et 
al., 2004; Nahm & Poston, 2000). Sequist, et al. (2005) fann att systemet förbättrade 
patientsäkerheten då det innehöll en påminnelsefunktion för relevanta omvårdnadsåtgärder. 
     Användningen av portabla elektroniska omvårdnadsjournaler ställde ofta till problem när 
patientsalarna visade sig vara allt för trånga eller gav upphov till många avbrott i 
dokumentationen. Det faktumet ledde till att sjuksköterskorna dubbeldokumenterade, det vill 
säga att de skrev på till exempel pappershanddukar för att sedan överföra informationen till 
den elektroniska omvårdnadsjournalen (Moody et al, 2004).  
 
I Fraenkels, et al. (2003) samt i Thompsons el al. (2002) studier sågs en betydande positiv 
skillnad i tid för dokumentation som utgjordes med hjälp av elektroniska 
omvårdnadsjournaler jämfört med journalföring som förekom på pappersjournal. Tidsvinsten 
användes till ökad patientvård (Smith, et al., 2005) samt till övriga sysslor på kliniken 
(Thompson, et al., 2002).    
     Sjuksköterskorna upplevde dock frustration över tidsåtgången för att få tillträde till all 
patientinformation i den elektroniska omvårdnadsjournalen då informationen låg under så 
kallade flikar/fönster i mjukvaran. Förflyttning av information mellan dessa var även i sig 
tidskrävande (Darbyshire, 2002; Moody, et al., 2004). 
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Vårdgivarna kände att mycket tid gick åt att försöka nå patienterna antingen via telefon eller 
via post och hoppades att arbetsbördan skulle lätta med den nya elektronikens hjälp, t.ex. via 
e-mail/webb (Hassol, et al., 2004). Men enligt Moyer, et al (2002) kände vårdgivarna att risk 
förelåg att e-mailmängden från patienterna skulle bli för stor och de kände oro för att tiden 
inte skulle räcka till för att upprätthålla den ökade patientkontakten inom rimlig tid. 
 

Tillgänglighet – Patientperspektiv 
 
Patienter värderade tillgängligheten av sin journal via webben som mycket hög (Masys, 
Baker, Butros & Cowles, 2002) och användandet av handdatorer för egen journalföring i 
hemmet upplevdes som ett mycket effektivt och användbart system (Arnold, et al., 2005).  
Dessutom skattades tillgängligheten som hög, genom att datorn och journalen alltid fanns till 
hands (Arnold, et al., 2005). Dock upplevdes journalsystemet till viss del som ofullständigt, 
då patienter sökte efter specifik information som inte fanns att tillgå (Masys, et al., 2002). 
     Patienterna ansåg i flertalet studier att informationen i de elektroniska dokumentations- 
och kommunikationssystemen var enkla att förstå (Arnold, et al., 2005; Hassol, et al., 2004; 
Masys, et al., 2002) men att det krävdes en viss personlig datavana för att fullt ut kunna 
använda sig av de elektroniska systemen (Hassol, et al., 2004).  
 
Patienter föredrog kommunikation med läkare och sjuksköterskor via e-mail/webb framför 
kommunikation via telefon och post (Hassol, et al., 2004).  
     Sittings, et al. (2000) studie visade att patienterna upplevde det som ett enkelt och 
tillfredsställande sätt att ha kontakt med sjukvården via e-mail/webb mellan de personliga 
besöken på mottagning. Till exempel kunde det gälla frågor kring information funnen via 
webben kring patientens sjukdomstillstånd som patienten ville få bekräftad eller dementerad. 
 

Tillgänglighet – Sjuksköterskeperspektiv 
 
Den elektroniska omvårdnadsjournalen fanns alltid tillgänglig samt att all information fanns 
på samma ställe upplevdes som positivt (Beckerman, 2005; Thompson, et al., 2002). 
     Elektronisk omvårdnadsjournal gav dock upphov till en viss frustration över den mängd 
användarnamn och lösenord som behövdes för att komma åt patienternas journaler. Dessutom 
fanns problem med datasystemen då de upplevdes som för långsamma samt att systemen 
ibland ”låg nere” (Beckerman, 2005; Darbyshire, 2002; Moody, et al., 2004). Detta gjorde att 
sjuksköterskorna kände sig stressade och irriterade (Beckerman, 2005). 
 
Den personliga datorvanan hos sjuksköterskorna påverkade upplevelsen av 
användarvänligheten och tillgängligheten av elektroniska omvårdnadsjournaler (Beckerman, 
2005; Darbyshire, 2002; Masys, et al., 2002; Bello, Arogunadade, Sanusi, Ezemoa, Abioye-
Kuteyi & Akinsola, 2004). Det ansågs viktigt att utbildning i datoranvändning erbjöds och att 
datorsupport fanns tillhands (Arnold, et al., 2005; Darbyshire, 2002). Lee (2005) visade att 
sjuksköterskorna upplevde datasystemen som enkla att använda.      
     Studier visade att dokumentationen blev mer korrekt och tydlig vid användandet av 
elektroniska omvårdnadsjournaler i förhållande till pappersjournaler (Beckerman, 2005; 
Fraenkel, et al., 2003; Smith, et al., 2005; Whyte, 2005) och att problemet med svårtydda 
anteckningar nu helt var reducerat (Beckerman, 2005; Darbyshire, 2002). Sjuksköterskorna 
kände att tydligheten gav en ökad patientsäkerhet (Törnvall, Willhelmsson & Wahren, 2004).  
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Dessutom hade den elektroniska omvårdnadsjournalen bidragit till att meningslösa fraser i 
dokumentationen reducerats. Dock förekom stavningsfel och grammatiska fel lika ofta som 
vid användandet av pappersjournaler (Whyte, 2005). 
     Hassols, et al. studie (2004) visade att vårdgivare fann det stressande att om patienten hade 
tillgång till sin journal via dator så var de tvungna att tänka mer på vad och hur de skrev 
journalanteckningar. 
 
Både Hassols, et al. (2004) och Masys, et al. (2002) studier visade att vårdgivare var oroade 
över att patienter skulle se, för patienten, oroväckande information om sitt hälsotillstånd vilket 
skulle komma att skada patienten. 
     Sjuksköterskor och läkare föredrog kommunikation med patienter via personliga möten 
följt av telefonkontakt framför kommunikation via e-mail/webb, men ansåg också att 
kommunikation via just e-mail/webb skulle bidra till stora tidsbesparingar av den totala 
arbetstiden (Hassol, et al., 2004). Dock visade Moyer, et al. (2002) att vårdgivare inom 
psykiatrin ställde sig mycket positiva till kontakt via e-mail/webb.    
  

Metoddiskussion  
 
Om ytterligare kunskap om litteraturöversikter hade funnits hade givetvis en bredare 
litteraturöversikt kunnat genomföras. Det finns en risk att uppsatsen har sin grund i för 
avgränsad betydelsefull forskning och att studier har valts som stödjer de egna åsikterna i 
förhållande till uppsatsens syfte (Forsberg & Wengström, 2003).   
 
Artiklarna var skrivna på engelska eller svenska, artiklar på övriga språk exkluderades då 
kunskaper i övriga språk ej ansågs tillräckligt stora. Det kan ha påverkat resultatet i negativ 
riktning eftersom en del artiklar kan ha missats. De eventuella artiklarna hade kunnat ge 
ytterligare tyngd till uppsatsens syfte. Dock var studierna gjorda i Sverige (2 st), USA (9), 
Australien (2), Nigeria (1), Storbritannien (2), Canada (3), Taiwan (1) och har därmed givit en 
god internationell spridning vilket anses ha gett styrka till uppsatsens resultat. Däremot kan 
det finnas kulturella organisatoriska skillnader i hälso- och sjukvården i ursprungsländerna för 
artiklarna, vilket möjligtvis kan ge ett något splittrat resultat. I Sverige är det sjuksköterskan 
som ansvarar för omvårdnadsdokumentationen (patientjournallagen, SFS 1985:562, 9 §) 
medan det i andra länder kan vara en annan yrkesgrupp som dokumenterar. 
     Under datainsamlingen har vi sökt på ”patient” och ”sjuksköterska” då det var ur dessa 
perspektiv vi avsåg att belysa resultatet genom, dock har vi fått med en stor mängd data kring 
övriga yrkesgruppers inställningar till elektronisk dokumentation och kommunikation. Därför 
skulle en ny sökning på samma område kunna innehålla exklusionskriterie som läkare, 
undersköterska, sjukgymnast, sjukvårdsbiträde, arbetsterapeut etc. Dock hade dessa 
exklusioner kunna bidra till att viktiga artiklar hade missats, speciellt i fråga om 
patientperspektivet. Övrig vårdpersonal har i denna uppsats benämnts som vårdgivare, vilket 
vi tycker är en neutral men också målande beskrivning för alla i hälso- och sjukvården 
förekommande personal.   
 
Majoriteten av artiklarna (12 st) var publicerade från 2004 och framåt vilket vi anser motsvara 
en färsk forskningsbild. Två artiklar var äldre än fem år (publ.år 2000) men ansågs svara så 
bra mot syftet att de valdes att tas med i litteraturstudien.    
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     Ingen av artiklarna är skrivna av samma författare vilket kan ses som en styrka då 
resultatet i denna uppsats inte blir vinklat av mycket material från samma författare.  
Samtidigt kan detta tolkas som en svaghet då författarnas kunskap i ämnet kan ifrågasättas.  
Vid litteratursökningen söktes artiklar med en rad olika sökordskombinationer tills inga nya 
artiklar framkom, vilket gav en känsla av att området genomsökts ordentligt med 
utgångspunkt i syftet. 
 

Resultatdiskussion 
 
Ett första steg i genomförandet av den nationella IT-strategin är att en tvär-
professionell elektronisk patientjournal upprättas. Där ska all information kring patienten 
finnas, såsom diagnos, behandling, omvårdnad och rehabilitering. Detta skulle kunna leda till 
en god omvårdnad där dubbelarbete undviks. Överföring av uppgifter mellan olika 
vårdenheters patientjournaler kan undvikas genom att de olika enheterna samkörs. Riskerna 
vid t.ex. läkemedelshantering kommer förhoppningsvis att minska (SSF, 2006).  
     En etisk plattform som den elektroniska dokumentationen ska vila på bör upprättas för att 
garantera patienternas integritet och säkerhet. SSF (2006) menar att det skulle leda till en ökad 
säkerhet och delaktighet för varje individuell patient.  
       Att ett gemensamt språk används inom hälso- och sjukvård är också av största vikt. En 
viktig del kan vara att fastställa normerade begrepp och termer (Forslund, 2005). 
Socialstyrelsen (C, 2007) arbetar idag med att överföra och harmonisera det brittisk-
amerikanska begreppssystemet Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms 
[Snomed CT] till svenska förhållanden. Snomed CT är ett internationellt begreppssystem 
inom hälso- och sjukvård som idag upplevs som det mest kompletta och kommer, efter 
anpassning till svensk hälso- och sjukvård, att ha en betydelsefull funktion i struktureringen 
av vårddokumentationen. 
 
Av studierna i resultatets artiklar var 12 genomförda med kvantitativ forskningsansats, 6 med 
kvalitativ ansats och 3 med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Artiklarna granskades enligt 
granskningsmall (bilaga 1) vilket ansågs gav en god bild av studiernas vetenskapliga kvalitet. 
14 av artiklarna hade god vetenskaplig kvalitet, fem hade medelgod kvalitet och två mindre 
god kvalitet. De två artiklarna med mindre god kvalitet har används mycket sparsamt i 
uppsatsens resultat.  

Delaktighet  
 
För att patienten skulle kunna deltaga var det viktigt att kommunikationen och informationen 
var förståelig och tillgänglig (Sahlsten, et al., 2005). 
     Flera olika studier som vi tagit del av visar på stora likheter när det gäller patienternas 
känsla av ökad delaktighet när patienten fått ta del av den elektroniska omvårdnadsjournalen 
(Arnold, et al., 2005; Moyer, et al., 2002; Sitting, et al., 2000). Enligt Dillons, et al. studie 
(2005) har sjuksköterskans attityd i vårdsituationen en stor betydelse för användandet av ny 
teknik och anammandet av förändringar som genomförs på arbetsplatsen. Arnolds, et al. 
(2005) studie om blödarsjuka patienters upplevelser om att vara aktiva i dokumentationen av 
sin sjukdom visar att patienternas kunskap ökar i takt med deltagandet. Den studien styrktes 
av Hassols, et al. (2004) studie om patienters upplevelser kring att ta del av sin journal via 
webben och där ta del av aktuella laboratoriesvar och journalanteckningar.  
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     Patientens delaktighet bör sannolikt öka i och med de ökade kontaktmöjligheterna via e-
mail/webb mellan patient och vårdgivare. Tidpunkten för kontakt avgör patienten och då 
patienten vill ta del av svaret från sin vårdgivare kan patienten även avgöra tidpunkt för detta 
själv. Patienten behöver inte stanna hemma och vakta telefon eller vänta på brevbäraren. 
Patienten kan slippa besvara privata telefonsamtal på sin arbetsplats och slipper på så vis oroa 
sig för att bli avbruten eller att avslöja privata frågor offentligt. Det borde medföra en positiv 
vinst för patientens autonomi.      
     Genom att få tillgång till sina provsvar och/eller journalanteckningar torde patientens 
egenansvar för sin sjukdom öka. För en långtidssjuk eller kronisk sjuk patient ökar känslan av 
delaktighet om patienten själv kan logga in på webben eller få sig tillsänt provsvaren via e-
mail. Patienten kan då själv följa sjukdomsförloppet och lättare sätta sig in i behandlingen. 
 
Willison, et al. (2003) utförde en studie om hur patienter ställer sig till hur deras datajournaler 
kan komma används i andra syften än att vara till grund för vård och behandling. Studien 
visade att de responderade patienterna inte ägnat detta några större tankar om vad det kunde 
innebära. När de tillfrågades om de skulle kunna tänka sig att låta sina journaler användas i 
forskning ställde de sig något mera reserverade. Patienterna ville bli informerade om hur 
länge deras journaler skulle kunna användas till forskning och ville även att medgivandet till 
användandet av journalen skulle tidsbegränsas. 
 
Vi såg det som en självklarhet att under uppsatsskrivandet besöka Vitalismässan – 
mötesplatsen för dig som arbetar med IT-lösningar inom hälsa, vård och omsorg, som hölls i 
Göteborg för femte året i rad. Mässan besöktes 2007-03-28.  
     Vitalis ses som en viktig mötesplats för verksamhetschefer inom vård- och omsorg och 
dem som arbetar med utvecklingen av IT-lösningar inom bland annat patientdokumentation, 
journalhantering, datasäkerhet, informationssystem, läkemedelshantering, IT-stöd för 
hemsjukvård och äldrevård med mera. 
     På mässan tog vi kontakt med flera av utställarna om hur tekniken kommer att se ut och 
kommer att vara utformad för att öka patientdeltagandet. De flesta verkar vara överens om att 
just patientinflytandet och deltagandet är en viktig faktor som har styrt utvecklingen fram till i 
dag.  
     Johan Thorwid, kundansvarig på Cambio healthcare systems, fick frågan om vad det är 
som gjort att det tagit så lång tid att genomföra en samordnad patientdatajournal. Svaret vi 
fick var att tekniken finns i dagsläget men har inte fullt ut börjat tillämpas. Liknande svar fick 
vi från alla övriga utställare som vi talade med.  
     Flera av de vi talade med på Socialstyrelsen (personlig kontakt, 2007-03-28) menade att 
det finns individer på alla olika positioner i vårdverksamheten vilka hänvisar till att 
sekretesslagen inte kan uppfyllas när samordnade patientdatajournal ska införas. Vidare 
menades att det kan vara ”ett enkelt sätt för att slippa genomföra större förändringar på den 
egna arbetsplatsen”. I och med detta kan vi skönja ett tämligen konservativt klimat i svensk 
hälso- och sjukvård.  
  

Tidsdisponering 
 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) fastställer att vården ska ha god kvalité och att den 
skall bygga på integritet, respekt och innefatta autonomi för patienten.  
Patienterna upplevde att vårdgivarna kändes mer professionella och att tillgången på 
informationen var mer lättillgänglig med hjälp av elektronisk omvårdnadsjournal (Morin, et 
al., 2005) i jämförelse med pappersjournalföringen som var tidsödande enligt SOU 1991:18. 
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     Själva användandet av elektronisk omvårdnadsjournal förkortade dokumentationstiden för 
omvårdnadspersonalen (Fraenkel, et al., 2003; Smith, et al., 2005; Thompson, et al., 2002), 
och mer tid lades på patientkommunikationen (Smith, et al., 2005) samt till övriga göromål på 
kliniken (Thompson, et al., 2002). Det innebär att ICN:s etiska koder (2000) att ansvara för ny 
teknik, som ska integreras med säkerhet och värdighet för patienten, uppfylls. Detta kan leda 
till att patienternas upplevelse av hälso- och sjukvården blir mer positiv, då tiden blir mer 
disponibel för patienternas omvårdnad. 
 
Patientjournallagen (SFS 1985:562) påtalar att legitimerad personal skall föra 
journalanteckningar om pågående vård. Detta underlättas med hjälp av de elektroniska 
omvårdnadsjournalerna som används vid patientsängen, då datasystemet påminner 
sjuksköterskan om att införa specifik patientdata i realtid (Moody, et al., 2004; Nahm & 
Poston, 2000). Detta ökar patientsäkerheten avsevärt eftersom dokumentationen sker direkt 
utan avbrott. 
     Problem kunde dock påvisas i Moody, et al. (2004) studie att sjuksköterskorna fann att 
patientrummen ej hade det utrymme som krävdes för att utföra omvårdnadsdokumentationen 
med de portabla enheterna. Detta utmynnade till att sjuksköterskorna dokumenterade på vad 
som fanns tillgängligt för att vid en senare tidpunkt dokumentera patientens uppgifter i den 
elektroniska omvårdnadsjournalen.  
     Tekniken är bra när den är välfungerande och det är en förutsättning att miljön är anpassad 
för att kunna använda elektronisk patientjournal på rätt sätt. Detta för att skapa den säkerhet 
och trygghet för patienten som hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) fastställer. För 
sjuksköterskan bör arbetsplatsen ha ett fungerande arbetsklimat och inge goda villkor för att 
minska ohälsan hos vårdpersonal, enligt Folkhälsoinstitutet (2003). 
 
I Moyers, et al. (2002) och Hassols, et al. studie (2004) så upplevde patienter och 
vårdpersonal att kontakten som togs med hälso- och sjukvården med hjälp av e-mail/webb var 
tidssparande. En viss oro hos sjukvårdspersonal uppkom då det fanns en möjlighet att 
kontaktsökande patienter via webb/e-mail skulle öka markant (Moyer, et al., 2002). 
     Det skulle kunna tänkas att patientkontakten skulle öka med hjälp av e-mail/webbsystem, 
men utvecklingen går framåt och en ny generation växer fram med högre krav på sjukvårdens 
tillgänglighet. Tiden som vinns med de elektroniska omvårdnadsjournalerna ska läggas på att 
anpassa vården för patienternas behov i form av god och säker vård med tid, tillgänglighet 
och delaktighet. 
 

Tillgänglighet 
 
Sveriges framväxande hälsopolitiska mål strävar emot god och jämlik hälsa för hela 
befolkningen (Folkhälsoinstitutet, 2003). Den personliga datorkunskapen hos både patient och 
vårdgivare spelade in vad gällde upplevelse av användarvänligheten av elektroniska system 
för dokumentation och kommunikation (Hassol, et al., 2004). Därför kan eventuellt vården bli 
mindre jämlik om stora skillnader i datorkunskap finns i samhället ifall vården bygger på 
kommunikation och dokumentation på elektronisk väg.  
     Patienter föredrar kontakt med hälso- och sjukvården via e-mail/webb medan vårdgivarna 
föredrar kontakt via telefon (Hassol, et al., 2004), vilket kan ge upphov till 
kommunikationsproblem mellan patient och vårdgivare. Hos en del patienter är vårdgivare 
fortfarande en ”överhet” som sätter normen (Sidenvall, 1999).    
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Målet med den nya Patientdatalagen (SOU 2006:82) är att det ska bli enklare att samarbeta 
mellan olika vårdinrättningar då de för en sammanhållen journalföring. 
     Hassol, et al. (2004) studie visar att vårdgivarna fann det stressande om patienten hade 
tillgång till sin journal via webben, eftersom de då var tvungna att tänka mer på vad och hur 
de skrev journalanteckningarna. WHO (2006) fastställer att arbetsklimatet ska vara sådant att 
negativ stress undviks, vilket är något som vi anser bör tas i beaktning vid införandet av 
webbtillgängliga journaler.   
     Patientjournallagen (SFS 1985:562) fastställer dock att journalanteckningar alltid ska föras 
med respekt för patienten samt vara skriven på ett sådant sätt att patienten kan ta till sig 
informationen. Det faktum att vårdgivarna blir mer uppmärksamma på att journalanteckningar 
skrivs för patienten i och med införandet av elektroniska journaler är en utveckling åt rätt håll, 
trots att detta i nuläget borde vara en självklarhet.  
 
Sjuksköterskorna kände att den elektroniska omvårdnadsjournalen gav en ökad 
patientsäkerhet (Törnvall, et al., 2004) och fördelar med den elektroniska 
omvårdnadsjournalen var att vid inloggning i patientjournalen registreras automatiskt 
användare, anteckningar, datum och tid (Whyte, 2005). Detta gör att problemen med 
osignerade anteckningar försvinner.  
     Beckerman (2003) och Darbyshire (2002) visar att de elektroniska patientjournalerna 
underlättade arbetet för vårdgivarna då det vid användandet av pappersjournaler ofta var svårt 
att tyda texten på grund av olika handstilar. Whyte (2005) visar dock att stavningen och 
grammatiken i de elektroniska patientjournalerna inte blivit bättre sedan övergången från 
pappersjournaler.  
     Relevanta dataprogram för stavnings- och grammatikkontroll som kopplas till de 
elektroniska dokumentations- och kommunikationsredskapen borde vara en självklarhet för 
att undvika svårtydda journalanteckningar eller rent av feltolkningar av viktig 
journalinformation. Att förena den elektroniska dokumentationen och kommunikationen med 
Snomed CT skulle även bidra till att informationen blev entydig och enhetlig, vilket i sig 
skulle leda till ökad patientsäkerhet.  
     Även här gör sig ICN:s etiska koder (2000) sig påminda kring sjuksköterskans ansvar för 
ny teknik, som ska integreras med säkerhet och värdighet för patienten. Vi anser att 
sjuksköterskor borde ta på sig ett större ansvar, eller rent av vara den drivande kraften, vad det 
gäller att utforma, utveckla och förbättra de elektroniska dokumentations- och 
kommunikationssystemen.  
 

Konklusion  
 
Det är viktigt att föra fram en sammanhållen journal för att kunna främja tillgängligheten, 
delaktigheten, och att kunna spara tid vilket leder oss oavkortat till säkerheten för och 
omkring patienten. Patienten utgör fundamentet för journalinformationen som behövs i 
omvårdnadssituationen och bör därför göras utökat delaktig i såväl journaltillgänglighet som i 
dokumentation och kommunikation. Det finns förhoppningar om att elektroniska redskap i 
hälso- och sjukvården kan bidra till denna förändring. 
     Den största anledningen till införandet av elektroniska patientjournaler är behovet av en 
sammanhållen patientjournalföring, vilket skulle kunna främja centrering av patientens behov 
och deltagande i omvårdnaden. Det i sin tur skulle kunna öka patientens autonomi samt 
minska lidande.  
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Implikation 
 
“The first one now will later be the last. For the times they are a changin’” skrev Bob Dylan 
1964, vilket var ungefär samtidigt som arbetet med dokumentation via datasystem i Sveriges 
hälso- och sjukvård startade. Vi tycker att dessa visdomsord sätter fingret på den fortsatt 
föränderliga tid som hälso- och sjukvården står inför vad gäller införandet av elektroniska 
system som ett redskap i omvårdnad.  
     När denna uppsats togs i produktion stod samhällsdebatten kring införandet av 
elektroniska system i vården på en punkt; nu har den flyttats många steg framåt. Dock finns 
det förhoppningar om att denna uppsats kan bidra med kunskap och en ökad medvetenhet om 
den nya informationsteknikens framfart och kunnat påvisa vilka för- och nackdelar den kan 
föra med sig för patienter och vårdgivare.  
     Dagens hälso- och sjukvård är föränderlig och elektroniska hjälpmedel blir en del av det 
dagliga arbetet för sjuksköterskor. Därför efterlyses utökad undervisning i elektronisk 
dokumentation och kommunikation för dagens sjuksköterskor. Vi anser det viktigt att 
forskning hela tiden bedrivs på området så att vårdverksamhetens kompetens bevaras och 
utökas samt bedrivs evidensbaserat.    
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Publ. År Författare Titel Syfte Metod Slutsats 
Land       Urval Kvalitet 
            
2005           
Canada 

Arnold, E. 
Heddle, N. Lane, 
S. Sek, J. 
Almonte, T. & 
Walker, I. 

Handheld 
computers and 
paper diaries 
for 
documnetation 
the use of 
factor 
concentrates 
of use in 
haemophilia 
home therapy: 
a qualitative 
study 

Att undersöka blödarsjuka 
patienters attityder och 
preferenser till det 
individuella 
journalföringsmetod som 
patienterna bedrev i hemmet, 
antingen pappersjournal eller 
journal på handdator  

Kvalitativ metod i form av semistrukturerade 
intervjuer. Intervjudatan analyserades i steg med 
hjälp av ett kvalitativ analysmjukvaruprogram 
och kategorier framtogs. Kategorierna jämfördes 
och likheter och skillnader med utgångspunkt i 
syftet identifierades.  
                                                                  
 n= 20 blödarsjuka (10 (varav 4 barn <12 år) som 
brukade pappersjournaler och 10 (varav 4 barn 
<12 år) som brukade handdator.) 
 
 

Studien visar att prioriteringar för att alla 
blödarsjuka patienter ska få byta 
journalföringssystem till handdator för att 
minska de problem så respondenterna i 
studien upplever med handskrivna journaler. 
Studien visar även att även om läs- och 
skrivsvårigheter finns hos patienten så 
hindrar det inte en effektiv journalföring via 
handdator.                                                         
 
Kvalitet - grad I 

2005 
Sverige 

Beckerman, C. Historien om 
en datajournal 

Att i huvudsak pröva en 
narrativ metod för att ta reda 
på hur de informanterna 
upplever av vad som händer i 
deras omvärld när 
patientjournaler övergår att 
bli datoriserade. Att ge insikt 
i varför det kan vara svårt att 
implementera ny 
informationsteknologi. 

Kvalitativ (narrativ) metod. Data samlades in vid 
ett sjukhus i Mellansverige genom intervjuer med 
fem personer inom hälso- och sjukvården.  
 
n= 5 (2 läkare, 2 sjuksköterskor och 1 
projektledare) 
 

Studien visar att den narrativa metoden 
fungerar väl när människor får tid och frihet 
resulterar det i intressanta resonemang. 
Studien påvisar även att personalen känner 
att de inte kan styra över sin arbetssituation 
och finner inte att datajournalerna som något 
positivt utan som en arbetsbörda.                     
 
Kvalitet - grad I 
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Nigeria 

Bello, I. MB, BS, 
FMCGP 
Arogunadade, F. 
MB, BS, FMCP 
Sanusi, A. MB, 
ChB, FWACP 
Ezemoa, I. MB, 
BS, FMCGP 
Abioye-Kuteyi, 
E. MB, BS, 
FWACP, 
FMCGP & 
Akinsola, A. 
MB, BS, FMCP, 
FWACP 

Knowledge 
and utilization 
of information 
technology 
among health 
care 
professionals 
and students in 
Ile-Ife, 
Nigeria: a case 
study of a 
university 
teaching 
hospital 

Att värdera kunskapen och 
nyttomönstret av IT bland 
sjukvårdspersonal och 
sjukvårdsstuderande i 
Nigeria.  

Kvantitativ metod. Enkät till ett slumpvis utvald 
personalgrupp innehållande tre kategorier: 
Läkare, läkarsekreterare och medicinstudenter. 
Enkäten innehöll sociodemografiska frågor, 
frågor om datorkunskaper samt attityd och 
nyttomönster av IT. Datan analyserades i SPSS 
statistical package och Computerized programme 
for empidemiological analysis. Jämförande och 
korstabbulerande tester gjordes på kunskap och 
nyttomönster av IT mellan de olika 
personalkategorierna 
                                                                                

n= 148 (60 medicinstuderande, 41 läkare och 47 
läkarsekreterare) 

Studien visar att strukturerad träning i IT och 
datoranvändning bör användas för att öka 
nyttomönstret av IT-användningen. Detta 
skulle leda till kvalitetsförbättringar av den 
medicinska vården.                                           
 
Kvalitet - grad I 

2002 
Australien 

Darbyshire, P. 
RNMH, RSCN, 
DipN, RNT, MN, 
PhD 

User-
friendliness of 
computerized 
information 
systems 

Att söka en djupare 
förståelse och erfarenhet av 
sjuksköterskor och 
barnmorskors användningen 
av datoriserade patient 
informations system 

Kvalitativ metod. Data insamlades med hjälp av 
13 fokusgrupper som intervjuades i både på 
privat och allmänregi av sjukhus. Datan samlades 
in under sex veckor och varje tillfälle varade 
mellan 45 och 90 minuter och intervjuerna skede 
under informella konversationer.  

Studien visar användbar av datoriserade 
informationssystem vänligheten kunde 
kännas tung och svårhanterlig, men att 
sjuksköterskor och barnmorskor var överens 
om att det var ett säkrare sätt att föra 
dokumentation på.                                            
 
Kvalitet - grad II 
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2005               
USA 

Dillon, T W. 
PhD 
Blankenship, R. 
PhD & Crews, 
T. PhD 

Nursing 
attitudes and 
images of 
electronic 
patient record 
systems 

Att besvara om 
sjuksköterskors attityder och 
accepterande av elektroniska 
patientjournaler påverkas av 
sjuksköterskornas 
demografiska karaktäristika 
och uppfattning om sin egna 
kunskap om datorer.    

Kvantitativ metod. Postenkät vilken bestod av tre 
delar; demografiska karaktäristika, egenskattning 
av dataanvändning och sjuksköterskors bild av 
elektroniska patientjournaler innan införandet av 
elektroniska patientjournaler på ett regionalt 
sjukhus.   
                                                                    
n = 140 sjuksköterskor. 

Studien visar att om sjuksköterskorna har en 
god attityd till införandet av elektroniska 
patientjournaler så kommer införandet att bli 
mer organiserat och acceptansen för 
systemet kommer att vara god. 
Sjuksköterskornas attityder ökar när de 
känner sig mer säkra i sin datoranvändning 
så därför bör utbildning och träning i 
datormiljö prioriteras.                                       
 
Kvalitet - grad II 

2003 
Australien 

Fraenkel J, D. 
BM, BS, FRACP. 
Cowie, M. Gdip-
HIS. & Daley, P. 
BN, BappSc  

Quality 
benefits of an 
intensive care 
clinical 
information 
system 

Att undersöka vilken kvalité 
och fördelar samt vilken 
iakttagelseförmåga 
personalen har av ett 
datainformationssystem  

Kvalitativ metod. Studien pågick under en fyra 
års period, och datan samlades in både före och 
efter införandet av det nya informationssystemet, 
frågeformulär var distribuerat till personalen på 
intensivvårdsavdelningen med tolv sängplatser, 
84 sjuksköterskor före och 80 sjuksköterskor 
efter införandet.                                                        
 
n= 120 personer 

Studien visar att personalen sparar tid med 
datainformationssystemet och att det var 
anpassat för journalföring och att den höll en 
professionell standard.                                      
 
Kvalitet - grad I 
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2004           
USA 

Hassol, A. 
MSPH.  Walker, 
J MD. Kidder, 
D. PhD. Rokita, 
K. MS. Young, 
D. BS. Pierdon, 
S. MD Deitz, D. 
BSN Kuck, S. 
BA & Ortiz, E. 
MD, MPH 

Patient 
experiences 
and attitudes 
about access 
to a patient 
electronic 
health care 
record and 
linked web 
massaging 

Att undersöka patienternas 
värdering av och 
iakttagelseförmåga angående 
kommunikation via 
elektroniska 
omvårdnadsjournaler. 

Kvantitativ och kvalitativ metod. Data 
insamlades via ett online-frågeformulär till 
patienter som använde sig av online-journaler 
vilket innehöll frågor kring användarvänlighet 
samt systemets fulländning. Data insamlades 
även via kvalitativa ansatser genom 
patientsamtalsgrupper där aktiva online-
journalanvändare diskuterade användning av 
onlinejournaler. En patientgrupp som hade 
aktiverat men ej använde sig av online-journaler 
samtalade om upplevelser kring systemet. 
Telefonintervjuer genomfördes med 
sjukvårdspersonal. Data analyserades enligt 
strukturerade protokoll.                                            
n=1421 patienter för online-undersökning.             
n=25 aktiva online-journalanvändare i 
     gruppsamtal.                                             
n= 6 inaktiva online-journalanvändare  
      i samtalsgrupp.                                                  
n= 10 sjukvårdspersonal för telefonintervju.   

Studien visar att patienterna värderar de 
elektroniska omvårdnadsjournalerna högt 
och föredrar kommunikation med 
sjukvårdspersonal med elektroniska 
metoder. Dock föredrar sjukvårdspersonalen 
personliga möten följt av 
telefonkommunikation i kontakt med 
patienter. Den största delen av 
respondenterna/informanterna finner 
säkerheten som god kring de elektroniska 
journalerna.                                                      
 
Kvalitet - grad I  

2002               
USA 

Masys, D. MD 
Baker, D. PhD 
Butros, A. MLS 
& Cowles, K.  

Giving 
patients access 
to their 
medical 
records via the 
internet: the 
PCASSO 
experience 

Att subjektivt och objektivt 
undersöka säkerhet och 
användbarhet av PCASSO 
(Patient-Centred Access to 
Secure Systems Online). 

Kvantitativ metod, elektronisk enkät. Frågor 
kring effekten av att knapphändigt förstå 
informationen, effekten av att patienterna har 
tillgång till journalinformationen och patientens 
upplevelse av journalinformationen samt 
säkerheten i systemet. Frågorna var både fasta 
och öppna.  
                                                                                

n= 257 (216 läkare och 41 patienter) 

Studien visar att både patienter och läkare är 
positiva till systemet, speciellt till att det låg 
tillgängligt via Internet. Dock så tyckte alla 
respondenter att säkerheten kunde bli bättre.   
 
Kvalitet - grad II 
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2004               
USA 

Moody, L. PhD, 
MPH, FAAN 
Slocumb, E. 
PhD, RN Berg, 
B. MD & 
Jackson, D. 
MSN, RN, BC 

Electronic 
health records 
documentation 
in nursing 
Nurses' 
perceptions, 
attitudes and 
preference 

Att värdera funktionaliteten i 
det nuvarande datasystemet 
och identifiera 
sjuksköterskornas 
preferenser, problem och 
motstånd till elektroniska 
dokumentationsmetoder av 
klinisk data.  

Kvantitativ beskrivande metod. Enkät, med båda 
öppna och fasta frågor, vilken delades ut och 
samlades in. Datan analyserades i SPSS 
statistical package (fasta frågor) och som en 
storleksförhållandeanalys (öppna frågor). t-test 
genomfördes för kontrollera om 
attitydsskillnader fanns mellan dag- och nattskift. 
Korstabbuleringar genomfördes för att undersöka 
förhållandet mellan demografiska faktorer och 
attityder gentemot elektronisk dokumentation. 
 
                                                                  
 n=100 sjuksköterskor 

Studien visar att sjuksköterskornas attityder 
var mycket positiva till elektronisk 
omvårnadsdokumentation och att de fanns 
potential att elektronisk dokumentation 
förbättrar patientvården och 
patientsäkerheten.                                        
 
Kvalitet  - grad I  

2005            
Canada 

Morin, D. RN, 
PhD Tourigny, 
A. MD, MBA 
Pelletier, D. MPs 
Robichaud, L. 
OT, PhD 
Mathieu, L. RN, 
PhD Vézina, A. 
PhD Bonin, L. 
MD, MSc & 
Buteau, M. PhD  

Seniors' views 
on the use of 
electronic 
health records 

Att undersöka seniorers 
upplevelse vid användandet 
av elektroniska 
omvårdnadsjournaler kring 
medgivande av användande, 
informationsinnehåll samt 
vårdsituationen.   

Deskriptiv kvantitativ och kvalitativ metod. 
Informanterna fick besvara en enkät samt att en 
enskild semistrukturerad intervju genomfördes i 
seniorernas egna bostäder. Enkätdatan 
analyserades med SAS-V8 statistical software 
och intervjudatan analyserades med NVivo-V1.3 
software. 
 
                                                                                

n=30 seniorer, medelålder 78 år  
 

Studien visar att seniorerna var ganska 
positiva till elektroniska 
omvårdnadsjournaler. Seniorerna gav de 
mest positiva kommentarerna kring att de 
elektroniska omvårdnadsjournalerna 
användes i deras närvaro.                                  
 
Kvalitet - grad I 
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2002              
USA 

Moyer, C. MPH 
Stern, D. MD, 
PhD. Dobias, K. 
MPH. Cox T, D. 
MBA. & Katz, S. 
MD, MPH. 

Bridging the 
electronic 
divide: patient 
and provider 
perspectives on 
e-mail 
communication 
in primary care 

Att ta reda på vilket 
nyttomönster och attityder e-
mail användningen har för 
patienter och personal.  Hur 
patienter, läkare och övrig 
personal ser på fördelar och 
risker med användandet av 
e-mail. 

Kvantitativ metod. Studien utgjordes av 4 st 
olika frågeformulär och gjordes på patienter, 
läkare, sjuksköterskor och kontorspersonal, 
patienterna som deltog tillfrågades i väntrummet 
om de ville vara med i studien och insamlingen 
av data gjordes under en två veckorsperiod.          
 
n= 621personer 

Studien påvisar att de läkarna tyckte att det 
var ett bra sätt att bli nådda på medan 
patienterna hellre ville ha telefon kontakt 
efter som de ej viste om e-maliet hade 
kommit fram och hur lång tid det skulle ta 
innan de fick svar. De som använde sig av 
e-mail tyckte den största delen att det var ett 
bra systen att ställa frågor på som ej krävde 
ett brådskande svar.                                         
 
Kvalitet - grad I 

2000              
USA 

Nahm, R. MSN, 
RN & Poston, I. 
PhD, RN 

Measurement 
of the effects 
of an 
integrated, 
point-of-care 
computer 
system on 
quality of 
nursing 
documentation 
and patient 
satisfaction 

Att utvärdera effekterna på 
sjuksköterskans 
dokumentation och 
patientens tillfredsställelse 
vid användandet av ett 
integrerat patientnära 
datorsystem. 

Kvasiexprimentell kvantitativ metod. Data 
insamlades innan och efter införandet av ett 
patientnära datorsystem.  
 
n= 108 patienter från fyra slumpvis utvalda 
vårdavdelningar 

Studien visar att det integrerade patientnära 
datasystemet kan komma att öka patienters 
följsamhet i behandlig utan att för den delen 
påverka patientens upplevelse i negativ 
riktning.                                                           
 
Kvalitet - grad I 

2004 
Sverige          

Sahlsten, M. MSc, 
RN Larsson, I. 
MSc,RN 
Lindencrona,C.Dr 
Med Sc,MS, RNT 
& Plos,K.PhD, 
BSc. 

Patient 
participation in 
nursing care: 
an 
interpretation 
by Swedish 
Registered 
Nurses 

Att klargöra sjuksköterskans 
förståelse för patienters 
deltagande i 
omvårdnadsarbetet. Målet 
var att undersöka 
sjuksköterskans tolkning av 
element som påverkar 
patientens deltagande och 
realisation. 

Kvalitativ metod. Data samlades in från fem 
sjukhus i västsverige. En förfrågan mailades ut 
till 17 sjuksköterskor om de ville delta i studien. 
Sjuksköterskorna blev senare uppringda var på 
dem som accepterade deltagande intervjuades.      
 
n=13 sjuksköterskor 

Studien resulterade i att det fanns en 
kunskap och förståelse av sjusköterskor när 
det gäller interpretation och implementation 
för att få patienterna att deltaga i 
vårdprocessen. Detta är en viktig 
komplementerande beskrivning som kan 
vara användbar i omvårdnadsarbetet och i 
dess utvärdering.                                              
 
Kvalitet - grad I 
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2005              
USA  

Sequist, T. MD, 
MPH. Gandhi, 
T. MD, MPH.  
Karson, A. MD 
MPH Fiskio, J. 
BA Bugbee, D. 
BS Sperling, M. 
BA Cook, F. 
ScD Orav, J. 
PhD Gairchild, 
D. MD, MPH & 
Bates, D. MD, 
MSc 

A randomized 
trial of 
electronic 
clinical 
reminders to 
improve quality 
of diabetes and 
coronary artery 
disease 

Att undersöka effekten av att 
införa ett  elektroniskt 
påminnelsesystem för 
diabetes- och 
kranskärlssjuka patienter 
samt att fastställa vilken 
attityd läkare har inför detta 
system  

Kvantitativ metod. Postenkät vilken behandlade 
läkarnas attityder till det elektroniska 
påminnelsesystemet. Läkarna använde det 
elektroniska systemet på sina patienter två 
månader innan de genomgick 
enkätundersökningen.                                         
 
n=194 läkare   

Studien visar att läkarna tror att 
påminelsesystemet hjälper till att förbättra 
patientvården.                                                   
 
Kvalitet - grad I 

2000              
USA              

Sitting, D., King, 
S. & Hazehurst, 
B 

A survey of 
patient-provider 
e-mail 
communication: 
what do 
patients think? 

Att klargöra patientens 
uppfattning och behov av 
kommunikation med sin 
vårdare via e-mail. 

Kvantitativ studie. Det anförskaffades 10000 
Internetadresser. Av dessa sållades personer bort 
som av olika orsaker inte passade in i studien, 
t.ex. för dålig uppkopplingshastighet på modem. 
Av de kvarvarande 9500 mailades det ut 
förfrågningar om intresse av att medverka.             
 
n=954 personer 

Studien visade att väldigt få patienter för 
närvarande använde sig av e-mail för att 
kommunicera med sina vårdare. Det visar 
sig även att ett stort antal patienter har 
tillgång till e-mail och skulle vilja börja 
använda sig av denna sorts av dialog. Den 
totala kostnaden att vinna genom att 
patienter börjar använda sig av detta är 
enorma, både vad det gäller ekonomiska och 
tidsrelaterade besparingar. För psykiatrin 
kan det visa sig ge ännu större vinster då 
patienten kan snabbt nå sin vårdgivare.           
 
Kvalitet - grad II 
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2002 
Storbritannien

Thompson, K. 
MSc Coates, V. 
Mphil, Dphil, 
RGN 
McConnell, C. 
RGN, RM, Adv. 
Dip. Spec 
practice & 
Moles, K. MB, 
BCh, BAO, 
DRCOG, MRCP, 
MD, FRCP 

Documenting 
diabetes care: 
the diabetes 
nurse 
specialists' 
perspective 

Att undersöka hur 
diabetessjuksköterskor 
dokumenterar patientvården 
för att få standardvärde på 
pågående 
journalföringsutövning.   

Kvantitativ metod. Postenkät vilken först 
genomgått en pilotstudie. Enkäten innehöll 51 
frågor men varje 
respondent/diabetessjuksköterska besvarade 
max 30 frågor beroende på vilket 
journalföringssystem de använde. Datan 
analyserades med hjälp av SPSS statistical 
package och variablerna krosstabulerades för 
att se om signifikanta skillnader fanns mellan 
olika journalföringssystem och arbetssätt etc.      
 
n= 545 diabetessjuksköterskor  

Studien visar att de sjuksköterskor som 
brukade elektroniska patientjournaler blev 
mer effektiv, kände sig mer tillfreds och 
hade mer tid till det kliniska arbetet. 
Majoriteten av dem som dokumenterade för 
hand upplevde sig missnöjda med systemet 
och saknade den röda tråden i 
dokumentationen.                                        
 
Kvalitet - grad I 

2000                 
Taiwan 

Lee, T-T. PhD, 
RN 

Nurses’ 
perceptions of 
their 
documentation 
experiences in 
a computerized 
nursing care 
planning 
system 

Att undersöka vilken påverkan 
utformningen av datoriserade 
omvårdnadsplaner har på 
sjuksköterskan   

Kvalitativ metod. Datan samlades in med hjälp 
av intervju som spelades in med bandspelare 
med varje enskild sjuksköterska på tre olika 
enheter. Varje intervju tog  30-40 minuter.           
 
n=20 sjuksköterskor 

Studien påvisade att de datoriserade 
omvårdnadsplanerna kunde bistå som ett 
hjälpmedel för sjuksköterskans minne samt 
som ett inlärningsredskap.                              
 
Kvalitet - grad III 
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2004 Sverige Törnvall, E. RN, 

PhD-stud. 
Willhelmsson, S. 
PhD, RN, 
R&D(admin) & 
Wahren, L K. 
Associate 
professor 

Electronic 
nursing 
documentation 
in primary 
health 

Att beskriva och analysera 
sjuksköterskedokumentationen 
i elektroniskt 
omvårdnadsjournalsystem i 
primärvården med betoning på 
sjuksköterskans åsikt och vad, 
enligt omvårdnadsprocessen 
och användning av sökord, 
som dokumenteras. 

Kvantitativ metod. Postenkät vilken innehöll 45 
frågor vilka behandlade bakgrundsfrågor, 
kunskap angående omvårdnadsprocesser, 
dokumentation och datorhantering. Frågorna 
var både öppna och fasta. Data samlades även 
in i form av patientjournaler från 
primärvårdsdistrikten som analyserades med ett 
bedömningsinstrument där 
omvårdnadsprocessens olika steg bedöms 
utifrån svenska lagar och VIPS-modellen.            
 
n= 154 sjuksköterskor 

Studien visar att distriktsjuksköterskorna 
ansåg sig behöva mer stöd och utbildning i 
fråga om elektroniska 
omvårdnadsjournaler. Det skulle öka 
sjuksköterskornas yrkesidentitet och öka 
värdet av omvårdnadsdokumentation 
istället för att den medicinska bilden tar 
överhand. Elektroniska 
omvårdnadssystemet behöver även 
utvecklas i samråd med distriktssköterskor 
och systemtillverkarna.     
 
Kvalitet - grad I 

2005 
Storbritannien

Whyte,M. Computerised 
versus 
handwritten 
records 

Att undersöka och jämföra 
kvalitén mellan de 
handskrivna och de 
elektroniska data journalerna  

Kvantitativ metod. Data samlades in vid 
barnavdelningar ifrån tre sjukhus som samlades 
in under loppet av tre veckor. Resultatet blev 
25 handskrivna omvårdnadsjournaler och 25 
elektroniska omvårdnadsjournaler.                       
 
n= 50 journaler 

Studien påvisar att kvalitén är under 
standard på både de handskrivna och 
elektroniska Omvårdnadsjournalerna men 
med de elektroniska 
omvårdnadsjournalerna kan möjligt 
kompensera lite av de fel och misstag som 
sker i de handskrivna 
omvårdnadsjournalerna.                                  
 
 
Kvalitet - grad III 
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2003            
Canada 

Willison, D. 
Keshavjee, K. 
Nair, K. 
Goldsmith, C. & 
Holbrook, A. 

Patients' 
consent 
preference for 
research uses 
of information 
in electronic 
medical 
records: 
interview and 
survey data 

Att undersöka patienters 
preferenser kring samtycke till 
att material från deras 
elektroniska patientjournaler 
används för forskning 

Kvantitativ och kvalitativ metod. 
Semistrukturerade intervjuer på en patientgrupp 
samt enkätundersökning genomfördes. Data 
analyserades i SPSS statistical package och 
likheter och skillnader identifierades.                   
 
n= 17 intervjuinformanter (11 kvinnor, 6 män) 
n=106 enkätrespondenter 

Studien visar att patienter är villiga att låta 
personlig journalinformation delta i 
forskning men de vill bli aktivt 
konsulterade innan och de flesta patienterna 
ville att deras medgivande skulle ha en 
tidsgräns. De flesta patienterna tyckte att 
det gjorde liten skillnad om informationen 
var identitetslös eller ej.                                  
 
Kvalitet - grad I 
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